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1 Johdanto 

Julkisten organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi 
lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden, ja siitä johtuvien poliittisten uudistamishankkei-
den myötä. Lisääntynyt epävarmuus näkyy käytännössä julkisella sektorilla kahdella eri 
tavalla: budjettileikkauksina ja yksityisen sektorin kasvaneena roolina palveluntuotannossa. 
Julkisia palveluita ulkoistetaan ja ostetaan yksityiseltä ja kolmannen sektorin palveluntuot-
tajilta enenevässä määrin.1 Ulkoisten palveluntuottajien osallistuminen julkiseen palvelu-
tuotantoon jo itsessään altistaa julkisia organisaatioita yksityisten organisaatioiden riskeille 
sekä lisää riippuvuuksia yksityisten ja julkisten organisaatioiden välillä.2 Ennen ulkoista-
mista onkin suositeltavaa, että julkinen organisaatio harkitsee, voisiko sisäisen palvelutuo-
tannon kehittämisellä saavuttaa ulkoistamisella tavoiteltavat hyödyt.3 Lisäksi julkisen toi-
mintaympäristön aiempaa huonompi ennustettavuus lisää julkisen palvelutuotannon riskejä 
sekä heikentää kansalaisten palvelutarpeiden ennakoitavuutta ja palvelutuotannon näky-
vyyttä.4 Toisaalta ulkoistaminen myös mahdollistaa palveluntuotantoon liittyvien epävar-

                                                 
1 Wong, E., Yeoh, E., Chan, P., Yam, C. & Cheung, A. (2015). ”How Shall We Examine and Learn About 
Public-Private Partnerships (PPPs) in the Health Sector? Realist evaluation of PPPs in Hong Kong”. Social 
Science & Medicine, 147: 261–269. 
2 Hallikas, J., Karvonen, I., Pulkkinen, U., Virolainen, V. & Tuominen, M. (2004). ”Risk Management Pro-
cesses in Supplier Networks.” International Journal of Production Economics, 90: 47–58.  
3 Roberts, V. (2001). Managing Strategic Outsourcing in the Health Care Industry. Journal of Health Care 
Management, 46:4, 239–249. 
4 Park, K., Min, H. & Min, S. (2016) Inter-relationship among Risk Taking Propensity, Supply chain Security 
Practices, and Supply Chain Disruption Occurrence. Journal of Purchasing & Supply Management. 22: 120–
130. 
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muustekijöiden aiheuttamien riskien jakamisen ulkoisen palveluntuottajan kanssa, joka 
tyypillisesti parantaa palvelun tehokkuutta sekä laatua.5 
Lisääntyneeseen julkisten palveluiden ulkoistamisen trendiin liittyy vilkas keskustelu siitä, 
vaarantaako julkinen organisaatio palvelun ulkoistamisella palvelun laadun kustannushyö-
tyjä tavoitellessaan, sillä laadun varmistaminen sopimuksen avulla on haastava tehtävä.6 
Jos ulkoistaminen suunnitellaan huolellisesti, on mahdollista, että yksityisen sektorin toi-
mintamallit tehostavat palvelutuotantoa.7 Monissa EU-maissa, kuten esimerkiksi Suomessa 
ja Alankomaissa, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon riskejä on viime vuosina lisän-
nyt poliittinen paine parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja siten tehokkuutta. Bovis (2012) 
on määritellyt poliittisen riskin kansallisina poliittisina muutoksina, jotka vaikuttavat palve-
lun tarpeeseen joko sitä lisäämällä tai vähentämällä.8 Suomessa tämä riski on toteutunut 
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen pitkittymisen takia. Taloudellinen epävarmuus 
on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä riskeistä yksityisten yritysten näkökulmasta.9 Talou-
den heikko kasvu ja siihen liittyvä epävarmuus yhdistettynä voimakkaasti ikääntyvään vä-
estöön,10 ovat niin ikään vaikuttaneet palveluntuotantoketjuihin liittyvien riskien korostu-
miseen myös julkisten organisaatioiden näkökulmasta. 
Julkisissa organisaatioissa niiden johdolla on keskeinen rooli organisaatioihin kohdistuvien 
lisääntyvien riskien hallinnassa. Ulkoistettua julkista palvelutuotantoketjua johdettaessa 
yksi keskeisimmistä työtehtävistä on saavuttaa toimiva vuorovaikutussuhde palveluntuotta-
jan / palveluntuottajien kanssa. Jos kyseessä on yksinkertainen palvelu, kuten käännöspal-
velut, on tehtävä helpohko eikä vaadi mittavaa panostusta. Monimutkaisempien palvelutuo-
tantoketjujen kontekstissa, kuten usein monituottajamallilla tuotettavien sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden, hallintamallin muodostaminen toimivien sopimussuhteiden pohjaksi voi 
olla hyvinkin haastavaa.11 Toimivan vuorovaikutussuhteen lisäksi tehokkaan palvelujohta-
misen edellytyksenä on hyvä näkyvyys palvelutuotantoketjuun ja siten ulkoistetun palvelu-
tuotannon seuranta ja mittaaminen.12 Myös hankintatoimen riskienhallinta ylipäätään edel-
lyttää hyvää näkyvyyttä palvelutuotantoketjuun, sillä on tärkeää, että riskit arvioidaan ja 
mitataan oikein. 13 

                                                 
5 Marques Cuncha, R. & Berg, S. (2011) Public-Private Partnership contracts: A Tale of Two Cities with 
Different Contractual Arrangement. Public Administration 89:4, 1585–1603. 
6 Eurofund (2015) Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in 
four countries. Publications Office of the European Union, Luxembourg; Barlow, James, Roehrich, Jens and 
Steve Wright (2013) Europe Sees Mixed Results From Public-Private Partnerships For Building And Manag-
ing Health Care Facilities And Services. Health Affairs. 32:1 146–154.; Pelkonen, A. & Valovirta, V. (2015) 
Can service innovations be procured? An analysis of impacts and challenges in the procurement of innovation 
in social services. Innovation: The European Journal of Social Science Research 28:3, 384–402. 
7 Isotalo, Kalle (2016) Verotuksellisia näkökulmia SOTE-uudistukseen. Edilex 2016. Saatavilla: 
https://www.edilex.fi/artikkelit/16194.pdf. Noudettu 24.7.2017. 
8 Bovis, C. H. (2012). ”Risk and Public-Private Partnerships.” European Procurement & Public Private Part-
nership Law Review, 7(1), 44–56.  
9 Trkman, P. & McCormack, K. (2009) Supply Chain Risk in Turbulent Environment – a Conceptual Model 
for Managing Supply Chain Network Risk. International Journal of Productions Economics. 119: 2, 247–258. 
10 Grudinschi, D., Sintonen, S. & Hallikas, J. (2014). Relationship Risk Perception and Determinants of the 
Collaboration Fluency of Buyer–Supplier Relationships in Public Service Procurement. Journal of Purchasing 
& Supply Management, 20:82–91. 
11 Kamminga, Peter (2015). Rethinking Contract Design: Why Incorporating Non-Legal Drivers of Contrac-
tual Behavior in Contracts May Lead to Better Results in Complex Defense Systems Procurement. Journal of 
Public Procurement. 15:2, 208–235. 
12 Smirnova, O., Yusuf J. & Leland, S. (2016) Managing Performance: Measurement and Monitoring of Con-
tracts in the Transit Industry. Journal of Public Procurement. 16:2, 208–242. 
13 Kanto, Antti (2006) Riskit ja niiden mittaaminen. Edilex 2007. Saatavilla: www.edilex.fi/lakikirjasto/4552. 
Noudettu 26.7.2017. 
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Riskien johtamista koskeva tutkimus on pääosin keskittynyt vaikutukseen, joka ulkoistetun 
palvelutuotannon riskeillä on palvelutuotantoketjuun.14 Johtamiskirjallisuus on puolestaan 
keskittynyt määrittämään sujuvan vuorovaikutuksen merkitystä ulkoistamisen hyötyjen 
saavuttamisessa. Hyvin pieni osa aiemmasta kirjallisuudesta on keskittynyt hankintayksi-
kön ja palveluntuottajan sopimusperusteisten suhteiden dynamiikkaan riskien hallinnan 
näkökulmasta.15 Tämä tutkimus pyrkii täydentämään aiempaa tutkimustietoa tältä osin.  
Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto on perinteisesti ollut vahvasti julkisen 
palvelutuotannon varassa. Kuitenkin vuonna 2013 25 % palvelutuotannosta oli ulkoistettu 
yksityisille palveluntuottajille.16 Tuoreempia tilastotietoja ulkoistamisen asteesta ei ole saa-
tavilla, mutta oletettavasti prosenttiluku ei ole kuluneen vajaan viiden vuoden aikana aina-
kaan laskenut; päinvastoin. Suomessa vuosia vallinnut ulkoistamisen trendi on mahdollista-
nut tarvittavan kokemuspohjan syntymisen monimutkaisen palvelutuotantoketjun ulkoista-
misen riskien ja näiden riskien hallintakeinojen arvioimiseksi. Tässä tutkimuspaperissa kä-
sitellään julkisen terveyspalvelun ulkoistamisen keskeisimmät riskit. Tutkimuksessa tarkas-
tellaan palvelutuotantoketjun riskejä sekä hankintayksikön että yksityisen palveluntuottajan 
näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ulkoistamisen merkittävimmät 
riskit sekä keinot näiden riskien hallitsemiseksi. Riskit tunnistetaan liittyen hankintamenet-
telyyn, palvelutuotannon käynnistämisvaiheeseen sekä sopimuskauteen. Tämän tutkimuk-
sen lisätavoitteena on tunnistaa näiden hankintamenettelyn aikaisten riskien kehittyminen 
sopimuskauden aikana.  

2 Ulkoistetun palvelutuotantoketjun riskit 

Artikkelin tässä osuudessa käsitellään ulkoistetun palvelutuotannon riskejä molempien, 
hankintayksikön ja yksityisen palveluntuottajan, näkökulmista. Hankintayksiköt käyttävät 
palvelusopimusta palvelutuotantoon liittyvien riskien jakamiseen ja/tai siirtämiseen yksityi-
sille palveluntuottajille.17 Riskivastuun siirtämisellä ei ole kuitenkaan vaikutusta vielä han-
kintamenettelyn aikaisiin riskeihin.  
Tämän tutkimuksen yhteydessä palvelun ulkoistamiseen liittyvän riskin määritelmänä käy-
tetään seuraavaa: ”Riski on epävarman tapahtuman odotettu seuraus.”18 
Suositeltu riskien johtamisen prosessi on määritelty seuraavaksi: i) riskin tunnistaminen, ii) 
analysoiminen, iii) hallinta, ja, iv) seuranta19 Hankintatoimessa ulkoistetun palvelutuotan-
non riskit vaihtelevat riippuen hankintayksikön toimintaympäristöstä, keskeisimmistä si-
dosryhmistä sekä ennen kaikkea ulkoistetun palvelun sisällöstä.20 Riskien tapauskohtaisuus 
on aiheuttanut sen, että riskien johtamisen prosessia tarkemmat riskien hallintakeinot on 
vastaavasti määritettävä tapauskohtaisesti.21 Tapauskohtaisuudesta huolimatta on tunnistet-
tu, että jo riskien hallinnan tunnistaminen osaksi palvelujohtamista saattaa parantaa palve-

                                                 
14 Park, Min ja Min 2016.  
15 Kamminga 2015.  
16 Sosiaali- ja terveysministeriö (2013). ”Palvelujen Menot ja Rahoitus”. Saatavissa: www.stm.fi/talous-ja-
toiminta/palvelujen-menot-ja-rahoitus. Noudettu 14.8.2017.  
17 Ks. esim. Hallikas ym. 2004.  
18 Manuj, I. & Mentzer, J. T. (2008:196). ”Global Supply Chain Risk Management Strategies.” International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(3): 192–223. 
19 Trkman ja McCormack 2009. 
20 Manuj ja Menztner 2008. 
21 Hallikas ym. 2004. 

http://www.stm.fi/talous-ja-toiminta/palvelujen-menot-ja-rahoitus
http://www.stm.fi/talous-ja-toiminta/palvelujen-menot-ja-rahoitus
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lun vaikuttavuutta sekä vaikuttaa positiivisesti hankintayksikön ja palveluntuottajan väli-
seen vuorovaikutussuhteeseen.22  
Terveyspalveluiden ulkoistamisen yhteydessä merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu: i) 
hoitoketjujen kokonaisuuden sirpaloituminen, ii) palvelun laadun heikkeneminen, iii) pal-
velutarpeen vaihtelu, ja iv) poliittinen riski, joka syntyy kansallisen politiikan muutoksis-
ta.23  
Palvelutuotantoketjun riskit syntyvät joko palvelutuotannossa (sisäinen riski) tai palvelua 
tuottavien organisaatioiden ulkoisessa ympäristössä (ulkoiset riskit).24 Riskin alkuperän 
tunnistaminen on keskeistä riskin mahdollisen toteutumisen vaikutuksen arvioinnissa: sisäi-
sen riskin realisoituminen voi vaikuttaa hankintayksikön ja palveluntuottajan väliseen vuo-
rovaikutussuhteeseen, ulkoisen riskin toteutuminen taas palvelun laatuun ja/tai saatavuu-
teen.25 Kolme keskeistä tekijää vaikuttavat riskien sopimuskauden aikaiseen kehittymiseen: 
i) ympäristö (ulkoinen), ii) verkosto (sisäinen), ja, iii) organisaatio (sisäinen).26 Ulkoisia 
riskejä ei sinänsä voi hallita,27 niitä voi ainoastaan seurata. Tämän riskin olemassaolo tuo 
hyvin esille julkisten ja yksityisten organisaatioiden toimintaympäristöjen erot. 

3 Riskijohtaminen julkisen palvelutuotannon kontekstissa 

Organisaation riskienhallinnan kyvykkyys on riippuvainen sen toimintaympäristöstä sekä 
resursseista.28 Kuten edellä mainittiin, jo riskien olemassaolon ymmärtäminen ja merkittä-
vimpien riskien tunnistaminen itsessään nostavat organisaation riskijohtamisen tasoa.29 
Lisäksi palvelujohtaminen sopimuksella, sekä erityisesti palvelutuotantoketjun laaturiskin 
hallinta, vaativat:  

- Sopimusosapuolien roolien selkeää määrittelyä ja vastuunjakoa; 
- Palvelun vaikuttavuuden seurantaa, ja, 
- Kannustimia palveluntuottajalle.30 

Hankintatoimessa sopimusosapuolien erilaiset periaatteet tai organisaatiokulttuuri saattavat 
muodostaa palvelutuotantoketjun ulkopuolelta riskejä.31 Jännitteitä syntyy tyypillisesti so-
pimusosapuolten eroavien kannusteiden, ja siten myös tavoitteiden, vuoksi.32 Eroavia ta-
voitteita kuvaavat hyvin julkisten ja yksityisten organisaatioiden tyypilliset tavoitteet palve-
luntarpeelle: julkiset organisaatiot toivovat sen olevan mahdollisimman vähäistä tai vähin-

                                                 
22 Bovis 2012.  
23 Bovis 2012; Schoenherr, T., Tummala, R. & Harrison, T. P. (2008). ”Assessing Supply Chain Risks with 
the Analytic Hierarchy Process: Providing Decision Support for the Offshoring Decision by a US Manufactu-
ring Company”. Journal of Purchasing & Supply Management, 14:100–111.; Wong ym. 2012.  
24 Trkman ja MacCormack 2009. 
25 Trkman ja MacCormack 2009. 
26 Park, Min ja Min 2016.  
27 Trkman ja MacCormack 2009. 
28 Park, Min ja Min 2016. 
29 Tummala ja Schoenherr 2013. 
30 Selviaridis, K. & Norrman, A. (2014) Performance-based Contracting in Service Supply Chains: a Service 
Provider Risk Perspective. Supply Chain Management: An International Journal. 19:2, 153–172; Smirnova, 
Yusuf ja Leland 2016).  
31 Kamminga 2015.  
32 Kamminga 2015. 
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täänkin tasaista, kun taas yksityiset palveluntuottajat pyrkivät kasvattamaan tuottojaan kas-
vavan palvelunkysynnän avulla.33 
Julkisten palveluiden ulkoistamista säätelevät EU:n laajuinen hankintadirektiivi (2014/24 
EU) sekä kansallinen hankintalainsäädäntö (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista, 1397/2016). Hankintayksikön ja palveluntuottajan väliseen sopimussuhteeseen 
ja siihen perustuvaan vuorovaikutussuhteeseen vaikuttaa kuitenkin säätelyä merkittävim-
min itse palvelusopimus, joka määrittää ulkoistetun palvelutuotannon hallintamallin.34 So-
pimuksen merkitys korostuu sitä enemmän, mitä monimutkaisempi palvelutuotantoketju 
on.35 Hankintalaki kuitenkin säätelee julkisen organisaation palveluntuottajan valinnan pro-
sessia. Palveluntuottajan, sekä siihen parhaiten soveltuvan hankintamenettelyn, valinta on-
kin yksi kriittisimmistä ulkoistamisen vaiheista riskien hallinnan näkökulmasta.36 
Agenttiteoria tarjoaa teoreettisen viitekehyksen, jolla päämiehen (terveyspalvelunsa ulkois-
tavan hankintayksikön) ja agentin (ulkoisen palveluntuottajan) välistä sopimussuhdetta ja 
siihen perustuvaa vuorovaikutussuhdetta voi tulkita.37 Päämiehen ja agentin väliselle suh-
teelle on leimallista kaksi piirrettä, ensimmäinen näistä on tavoiteristiriita, joka juontuu 
edellä kuvatuista sopimusosapuolten erilaisista kannusteista.38 Toinen leimallinen piirre on 
tiedon epätasapaino, sillä kun palvelutuotanto on ulkoistettu, muodostuu yksityiselle palve-
luntuottajalle hankintayksikköä tarkempaa tietoa palvelutuotannosta.39 Edellä mainittuja 
asioita hallitaan tyypillisesti sopimuksella, jossa hankintayksikkö ja palveluntuottaja sopi-
vat molempia osapuolia tyydyttävästi hallintakeinoista sekä kannusteista.40 Sopimuksen on 
tarkoitus toimia johtamisen työkaluna; agenttiteorian ydinajatus on määrittää tehokkaimmat 
hallintakeinot sopimusosapuolien väliseen suhteeseen.41 Kansallisesti myös julkisten han-
kintojen sääntelystä vastaava työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa käyttämään palvelusopimus-
ta riskien hallinnan työkaluna oppaassaan sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin.42 Agentti-
teorian mukaan sopimussuhteen hallintakeinot jakautuvat seuraavasti kolmeen eri kategori-
aan:  

- Prosessikontrollit, jotka määrittävät miten agentin on tuotettava palvelu, 
- Tuloskontrollit, keskittyvät määrittämään loppupalvelua tai sen vaikuttavuutta pal-

veluprosessin vaiheiden sijaan, ja, 

                                                 
33 Ellram L. M., Tate W. L. & Billington, C. (2004) Understanding and Managing the Services Supply Chain. 
Journal of Supply Chain Management, 40:4, 17–32. 
34 Kamminga 2015. 
35 Kamminga 2015. 
36 Mori, P. A. & Doni, N. (2010). ”The Economics of Procurement Contract Awarding: Problems and Solu-
tions in Theory and Practice.” Journal of Public Procurement, 10(1): 93–120.; Farneti, F. & Young, D. W. 
(2008). A Contingency Approach to Managing Outsourcing Risk in Municipalities. Public Management Re-
view. 10:1, 89–99. 
37 Eisenhardt, K. M. (1989) Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review. 
14:1, 57–74. 
38 Ellram, Tate ja Billington 2004.  
39 Van Slyke, David M. (2007) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit 
Social Service Contracting Relationship. Journal of Public Administration Research and Theory. 17:157–187; 
O`Flynn, Janine and John Alford (2008) The Separation/Specification Dilemma in Contracting: The Local 
Government Experience in Victoria. Public Administration. 86:1, 205–224.  
40 Simonsen, B. & Hill, L. (1998) Municipal Bond Issuance: Is There Evidence of a Principal-Agent Problem? 
Public Budgeting and Finance. 18:71–100. 
41 Eisenhardt 1989.  
42 TEM (2017) Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin. TEM oppaat ja muut julkaisut. 3/2017. 
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- Sosiaaliset kontrollit, keskittyminen organisatoriseen kulttuuriin, joka ohjaa agentin 
toimintaa.43 

Keskittyminen prosessi- tai tuloskontrolleihin vaikuttaa eri tavoin hankintayksikön ja pal-
veluntuottajan välisen sopimussuhteen dynamiikkaan.44 Siten hankintayksikön on syytä 
tehdä tietoinen päätös siitä, mitä hallintamekanismeja sopimussuhteessa harjoittaa. Proses-
sikontrollien painottaminen synnyttää palveluntuottajaa tukevan, mutta melko byrokraatti-
sen vuorovaikutussuhteen (hankintayksikkö valvoo palvelun tuottajan palveluprosesseja), 
kun taas tuloskontrolleja sovellettaessa hankintayksikkö valvoo ainoastaan palvelun vaikut-
tavuutta.45 Tiukka ja virallinen hallintatyyli ei tuota parasta mahdollista lopputulosta kaikis-
sa tapauksissa.46 Siispä hankintayksiköt, jotka kykenevät luomaan kannustimia palvelupro-
sessien kehittämiselle sekä tarkkaavaisesti seuraamaan palvelutuotantoketjua sopimuspe-
rusteisin ja epämuodollisin mittarein, kohtaavat vähemmän osaoptimoinnin tai eroavien 
tavoitteiden aiheuttamia ongelmia.47 
Sopimuksen suoriteperusteinen hinnoittelumalli on yksi sovellus kannustinmallista pää-
mies-agentti -suhteen johtamisessa.48 Suoriteperusteisessa sopimuksessa haasteita hankin-
tayksikölle synnyttävät suoritteiden mittareiden määrittäminen ja seuraaminen riittävän 
tarkalla tasolla sekä palveluriskin siirtyminen palveluntuottajan vastuulle.49 Palvelusopi-
muksen kannusteet (ja sanktiot) ovat keskeisiä sopimusosapuolien väliseen suhteeseen vai-
kuttavia tekijöitä.50 Koska kannusteet ja sanktiot määrittävät sopimussuhteen luonnetta, 
määrittävät ne myös palvelutuotannon riskien kehitystä ja vastuutahoa kuten edellä mainit-
tiin. Suositeltavaksi toimintatavaksi sopimusasiakirjan luomisprosessissa on tunnistettu sen 
kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa hyödyntäen hankintamenettelynä neu-
vottelumenettelyn mukaisia periaatteita.51 
Palvelusopimus muodostuu työkaluksi molemmille sopimusosapuolille. Yksi keskeisistä 
sopimusasioista on vastuu palvelutuotantoon liittyviksi tunnistetuista riskeistä; vastuu tulisi 
määrittää sille sopimusosapuolelle, jolla on parhaat valmiudet riskien hallinnoimiseen.52 
Toisaalta myös riskivastuun jakaminen sopimusosapuolien kesken saattaa parantaa palvelu-
tuotannon vaikuttavuutta, sillä vastuu motivoi toimimaan riskin toteutumisen estämisek-
si.53 Tähän logiikkaan perustuu sopimussanktioiden käyttö muun muassa laaturiskin toteu-
tumisen estämiseksi.  

                                                 
43 Aulakh, Preet S., and Esra F. Gencturk (2000). International principal–agent relationships: control, govern-
ance and performance. Industrial Marketing Management. 29, 521–538. 
44 Aulakh and Genturck 2000. 
45 Aulakh and Genturck 2000. 
46 Holma, A.-M., Bask, A, Kauppi, K. (2015) Ensuring corporate travel compliance – Control vs. commitment 
strategies. Tourism Management. 51: 60–74. 
47 Van Slyke 2007.  
48 Bergen, Mark, Shantau, Dutta ja Orville C. Walker Jr. (1992) Agency Relationships in 
Marketing: A Review of the Implications and Applications of Agency and Related Theories. Journal of Mar-
keting. 56:1–24. 
49 Bergen ym. 1992.  
50 Kamminga 2015.  
51 Ks. esim. Chever, L. & Moore, J. (2012). Negotiated Procedures Overrated? Evidence from France Ques-
tions the Commission’s Approach in the Latest Procurement Reforms. European Procurement & Public Pri-
vate Partnership Law Review. 7(4), 228–241. 
52 Barlow, Roerich ja Wright 2013; Regan, M., Love, P. E.D. & Smith, J. (2015). ”Public Infrastructure Pro-
curement: A Review of Adversarial and Non-Adversarial Contracting Methods”. Journal of Public Procure-
ment, 15(4): 405–438. 
53 Barlow, Roerich ja Wright 2013. 
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Mchopa (2015) tunnistaa tiedon epätasapainon palvelutuotannon ulkoistamiseen liittyväksi 
riskiksi, joka syntyy sopimuskauden aikana.54 Tiedon epätasapainolla tarkoitetaan jo edellä 
mainitun mukaisesti, että ulkoistamisen myötä julkisen organisaation luopuessa palvelutuo-
tannostaan, menettää julkinen organisaatio ajan myötä tarkan tiedon tuotannosta, jota palve-
luntuottajalle taas syntyy.55 Palvelutuotannon hyvä ennustettavuus edellyttää hankintayksi-
költä kykyä kontrolloida palvelutuotantoon osallistuvia toimijoita.56 Jos tieto palvelutuo-
tannosta vähenee, nousee tiedon epätasapainosta aiheutuvien laaturiskien toteutumisen to-
dennäköisyys. 

4 Tutkimuksen metodologia ja aineisto 

Suomen alueella on yhteensä 150 kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta, joilla on järjestämisvas-
tuu sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Sosiaali- ja terveyspalveluita on perinteisesti tuo-
tettu julkisissa organisaatioissa, kuten terveyskeskuksissa. Viime vuosina palveluita on kui-
tenkin ulkoistettu enenevässä määrin yksityisille palveluntuottajille. Terveyskeskuksien 
osalta 13 on ulkoistettu kokonaan yksityisille palveluntuottajille ja 14 osittain.57 Kunnalla 
tai yhteistoiminta-alueella säilyy ulkoistamisesta huolimatta aina vastuu palveluiden järjes-
tämisestä sekä palveluiden saatavuuden ja turvallisuuden takaamisesta.58 Terveyskeskukset 
toimivat portteina erikoissairaanhoitoon, sillä suurin osa potilasvirrasta kulkee niiden läpi. 
Terveyskeskuksien tärkeän roolin takia, ja niissä tuotettavan palvelutarjonnan laajuuden ja 
monimutkaisuuden takia, terveyskeskuksissa tuotettavan perusterveydenhuollon ulkoista-
minen on valittu tämän tutkimuksen empiirisen aineiston lähteeksi. 
Tämä tutkimus keskittyy yhteen case-organisaatioon, joka on keskikokoinen suomalainen 
kaupunki. Kaupunki on ulkoistanut kolme 12:sta terveyskeskuksestaan. Tutkimuksen ai-
neisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa, vuosina 2015 ja 2016. Ensimmäisessä vaiheessa 
tunnistettiin kriittisimmät hankintamenettelyn aikaiset riskit ja keinot niiden hallintaan han-
kintamenettelyn aikana hankintayksikön näkökulmasta. Jälkimmäisessä vaiheessa tunnistet-
tiin hankintamenettelyn aikaiset riskit myös tarjoajan näkökulmasta, mutta pääasiallisesti 
analyysi keskittyi sopimuskauden aikaisiin riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Tämän 
tutkimuksen tuloksissa yhdistetään molempien vaiheiden löydökset.  
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät riskit, jotka liittyvät terveys-
palvelun ulkoistamiseen. Riskien tunnistamisen lisäksi tavoitteena on tunnistaa suositelta-
vat keinot riskien hallintaan sekä hankintamenettelyn että sopimuskauden aikana. Nämä 
tavoitteet pyritään täyttämään yhden case-organisaation syväanalyysin kautta. Tutkimuk-
sessa hyödynnetään empiiristä aineistoa, jota on kerätty riskilomakkeilla sekä haastatteluin. 
Riskilomakkeet täytettiin ainoastaan hankintayksikön toimesta. Haastatteluja tehtiin sekä 

                                                 
54 Mchopa, A. (2015) Integrating Contract Management Practices into the Achievement of Value for Money 
in Tanzania Public Procurement: Evidence from Selected Procuring Entities in Moshi. Journal of Public Pro-
curement. 15:2, 129–149. 
55 Van Slyke 2007; O´Flynn and Alford 2008. 
56 Christopher, M. & Lee, H. (2004) Mitigating Supply Chain Risk through Improved Confidence. Internati-
onal Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 34:5, 388–396. 
57 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2017) Terveysasemien ulkoistukset Suomessa – Tilanne alkuvuonna 
2017. Tutkimuksesta tiiviisti 6 – Maaliskuu 2017. Saatavilla: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132159/URN_ISBN_978-952-302-841-8.pdf?sequence=1. 
Noudettu 26.7.2017. 
58 THL 2017.  
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hankintayksikön että palveluntuottajan edustajien kanssa. Haastattelut on tehty hyödyntäen 
teemahaastattelun mallia.  
Case-organisaatiot on kuvattu alla taulukossa 1. Haastateltavat sekä heidän roolinsa on ku-
vattu liitteessä 1. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineiston keruu toteutettiin vuoden 
2015 lopulla. Toisen vaiheen aineiston keruu taas loppuvuodesta 2016 sekä alkuvuodesta 
2017.  

Taulukko 1. Case-organisaatiot 

 
 
Hankinta-
yksikkö 

Ulkoistetun hoidon osuus  Organisaatio Budjetti 2015 

12 terveyskeskuksesta 
kolme on ulkoistettu 

Asukasluku 137 000. 
5 618 työntekijää (2014), 
joista 1 395 sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 

Kokonaisbudjetti 
1 017, 9 M€  
Sote-kulut tästä 30 % 

 
 
Palvelun-
tuottaja 

Toimiala Organisaatio Liikevaihto 2015 

Perus- ja erikoissairaan-
hoidonpalvelut  
Työterveyshuolto  
Vammais- ja vanhuspal-
velut  

Iso kansallinen organi-
saatio   
N. 9 000 työntekijää 
(2015) 

Kokonaisliikevaihto  
450 M€  

  

4.1 Tutkitun tapauksen tausta 

Hankintayksikkö käynnisti ensimmäisen terveyskeskuksensa ulkoistamisprosessin 2015 
johtuen ongelmista sisäisesti tuotetun palvelun laadussa ja saatavuudessa. Ensimmäinen 
ulkoistamispäätös, joka tehtiin keväällä 2015, koski kahta terveyskeskusta hankintayksikön 
alueella olevista yhteensä 12 terveyskeskuksesta. Ensimmäisen ulkoistamisprosessin edet-
tyä käynnistämisvaiheeseen, jonka aikana kustannustehokkuus ja palvelunlaatu alkoivat 
merkittävästi parantua, hankintayksikkö päätti käynnistää uuden ulkoistamisharkinnan kah-
den muunkin terveysaseman osalta. Ulkoistamisharkinnan tuloksena vain toinen terveys-
asema ulkoistettiin. Syynä ulkoistamisen kohteen supistumiseen oli poliittinen vastustus 
(poliittinen riski realisoitui). Kahden erillisen hankintaprosessin tuloksena yhteensä kolmen 
terveysaseman osalta palvelutuotanto on siirtynyt yksityisen palveluntuottajan vastuulle. 
Molempien hankintaprosessien tuloksena valituksi tuli sama palveluntuottaja. 
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5 Tulokset 

5.1  Merkittävimmät hankintayksikön tunnistamat riskit 

Hankintayksikön edustajat tunnistivat ensimmäisten haastattelujen yhteydessä ulkoistami-
seen liittyvät riskit ja arvottivat ne alla esitetyn taulukon mukaisesti sekä riskin merkittä-
vyyden että todennäköisyyden osalta.  

Taulukko 2. Riskikertoimet59  

Riskin merkittävyys (1–5) Riskin todennäköisyys (1–5)  

1= pieni vaikutus, saattaa aiheuttaa muutoksia han-
kinnan kohteen laajuuteen tai hankintamenettelyyn 

1=erittäin epätodennäköinen 

2 = vaikutus, aiheuttaa vähäisiä muutoksia hankin-
tamenettelyyn tai sen lopputulokseen 

2=epätodennäköinen 

3 = huomattava vaikutus hankintamenettelyyn ja/tai 
sen lopputulokseen 

3=todennäköinen 

4 = merkittävä vaikutus, ulkoistamisella tavoiteltua 
lopputulosta ei täysin saavuteta 

4=todennäköinen, toteutuu 
osittain 

5 = erittäin merkittävä vaikutus, ulkoistamisella 
tavoiteltua lopputulosta ei saavuteta 

5=toteutuu erittäin todennä-
köisesti 

 
Kaikki riskit analysoitiin ja tämän analyysin perusteella samat riskit ryhmiteltiin yhteen. 
Riskit, jotka tunnistettiin vähintään kolmen vastaajan toimesta, määriteltiin merkittäviksi. 
Riskien lopulliset kertoimet, jotka esitetään alla olevassa kuvassa 1., määritettiin riskeille 
annettujen arvojen keskiarvoista.60 

                                                 
59 Taponen 2017.  
60 Taponen 2017. 
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Kuva 1. Hankintayksikön hankintamenettelyn aikaiset merkittävimmät riskit61  

Riskin merkittä-
vyys 

 

          

 

   

      

 

   

 

5  

      

1.  

   

 

4,5  

          

 

4  

  

2.  

       

 

3,5  

  

3.  6. 

  

 

   

 

3  

  
  

  

5.  

   

 

2,5  

          

 

2  

     

4. 

    

 

1,5  

          

 

1  

          

 

                     

 

 

0  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

      Riskin todennäköisyys 
1. Poliittinen riski: Poliitikot tekevät ulkoistamispäätöksen ideologisin perustein vas-

toin pragmaattisen analyysin tulosta. 
2. Markkinariski: Ulkoistettavaksi suunniteltu kokonaisuus on liian laaja markkinoilla 

toimiville palveluntarjoajille. Kilpailun tai tarjouspyynnön mukaisten tarjouksien 
puute. 

3. Riski liittyen palvelukuvauksen sisältöön: Tarjouspyyntöön liitettävä kuvaus ulkois-
tettavan palvelun sisällöstä ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen. Palvelun laatu kärsii, 
ulkoistetun palvelun piirissä olevat potilaat kuormittavat kunnan sisäisiä palveluja. 

4. Kommunikaatioriski: Riittämätön kommunikointi hankintayksikön työntekijöille ja 
kunnan asukkaille hankintamenettelyn aikana. Paikallisen median kritiikki ulkois-
tamista kohtaan heikentää kunnan työntekijöiden työilmapiiriä. 

5. Riski palvelun sirpaloitumisesta: Ulkoistettu osa palvelutuotannosta jää kokonais-
hoitoketjussa irralliseksi osaksi. 

6. Palvelun laatu- ja/tai saatavuusriski: Palvelun laatu ja/tai saatavuus on heikkoa. 
Tuotetun terveydenhuollon laatutaso ei ole hyväksyttävää.62 

Poliittinen riski, joka toteutuikin toisen ulkoistamisharkinnan yhteydessä, tunnistettiin mer-
kittävimmäksi. Toiset riskit olivat lähempänä toisiaan niin merkittävyyden ja todennäköi-
syyden osalta. Palvelun sirpaloitumisen riskin sekä kommunikaatioriskin oletettiin toteutu-
van, mutta potentiaalisen negatiivisten seurausten arvioitiin olevan hankintayksikön näkö-
kulmasta hyväksyttäviä ulkoistamisella saavutettaviin etuihin verrattuna.  
Poliittinen riski, palvelun laatu- ja/tai saatavuusriski sekä markkinariski tunnistettiin mer-
kittävimmiksi. Siten tämän tutkimuksen tulosten tarkempi käsittely keskittyy näiden kol-
                                                 
61 Taponen 2017.  
62 Taponen 2017:18.  

1. 

5. 

2. 

3. 6. 

4. 
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men riskin hallintamenettelyihin hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. Palvelun 
laatu- ja/tai saatavuusriski liittyy läheisesti palvelukuvaukseen liittyvään riskiin, sillä palve-
lukuvaukseen liittyvän riskin hallinta ja huomioiminen hankintamenettelyn aikana vähentää 
palvelun laatu- ja/tai saatavuusriskin todennäköisyyttä.63  
Hallintakeinojen osalta tunnistettiin, että riskien hallinnan toimenpiteiden tulisi ensisijaises-
ti keskittyä edellä mainituista riskeistä laaturiskiin. Laaturiski on keskeisin sen muita riske-
jä merkittävimpien potentiaalisten negatiivisten taloudellisten seuraamusten takia. Poliitti-
nen riski tunnistettiin paikallistasolla päätöksentekomandaatin siirtymisenä asiaa valmistel-
leilta hankinta-asiantuntijoilta poliittisesti valitulle kunnanvaltuustolle. Poliittinen riski ku-
vastaa myös julkisen organisaation toimintaympäristön moninaisuutta. Moninaisuus ilme-
nee myös muun muassa siten, että osana ulkoistamisharkintaa on huomioitava siitä mahdol-
lisesti seuraavan paikallisen työttömyysasteen nousun vaikutus kunnan kokonaistalouteen. 
Realisoituneina riskeinä toteutuneet ongelmat, erityisesti työttömyyden nousu tai palvelu-
tuotannon sirpaloituminen, saattavat aiheuttaa kuluja, jotka heikentävät ulkoistamisella saa-
vutettuja taloudellisia hyötyjä. 

5.2  Hankintamenettelyn aikaiset riskit ja niiden hallintakeinot 

Aineiston analyysissä tunnistettiin seuraavat keinot, joilla hankintayksikkö voi hallita edellä 
mainittuja ulkoistamiseen liittyviä merkittävimpiä riskejä: i) markkinavuoropuhelu ennen 
hankinnan käynnistämistä, ii) riskien hallinnassa pääasiallinen keskittyminen laaturiskiin, 
sekä, iii) palvelukuvauksen ja sopimusehtojen luominen tarjoajien kanssa yhteistyössä 
avoimella dialogilla neuvottelumenettelyn aikana.64 Hankintamenettelynä käytettiin nyt 
voimasta poistuneen hankintalain (348/2007, 25 §) mukaista neuvottelumenettelyä. Hankin-
tayksikön kokemus on, että riskien hallintakeinoilla, joita hankintayksikkö oli soveltanut 
kilpailutusprosessin aikana, oli ollut merkittävämpi positiivinen vaikutus laaturiskin toteu-
tumisen todennäköisyyden pienenemiseen, kun hankintayksikkö oli osannut odottaa. Löy-
döksellä vahvistettiin neuvottelumenettelyn, tai uuden hankintalain mukaisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kontekstissa neuvottelumenettelyn kaltaisen menettelyn, käyttö tehok-
kaaksi laaturiskin hallintakeinoksi hankintayksikön näkökulmasta.65 Neuvottelumenettelyn 
mukainen tarjousasiakirjojen kehittäminen yhteistyössä tarjoajien kanssa tunnistettiin hy-
väksi käytännöksi myös palveluntuottajan tarjousprosesseista vastaavan johtavan asiantun-
tijan toimesta: ”Pystyy aika hyvin tossa tarjousprosessin aikana vaikuttaa. Ja yleensä ne 
tilaajat ottaa myös kuuleviin korviinsa sen, että ne ehkä ei oo aina ajatellu sitä tarjoajan 
kannalta tai niilläkin on intressinä tehä sellanen tarjouspyyntö, että ne saa tarjouksia… 
Yleensä hyvin yhteistyössä niit ollaan saatu sit eteen päin.” Hankintayksikkö koki neuvot-
telumenettelyn hyödylliseksi, mutta toisaalta myös peliksi, jossa on tunnistettava, milloin 
tarjoajat kokevat sopimusehdot aidon kohtuuttomiksi ja siten tarjouksenteon estäviksi ja 
milloin vain oman etunsa vastaisiksi. Menettelyn aikana hankintayksikön on hallittava 
markkinariskiä, sillä jos vaatimukset asetetaan liian tiukoiksi tai hankintakokonaisuus 
markkinoiden palvelutarjontaa vastaamattomaksi, ei tarjouskilpailu toteudu. Hankintayksi-
kön talouspäällikkö kuvaa menettelyn kulkua markkinariskin näkökulmasta seuraavasti: 
”Tavallaan tää on peliä [..] totta ihmeessä teknisissä vuoropuhelussa luvataan yheksän 
hyvää ja kymmentä kaunista, mutta toisaalta asetetaan mielellään sellasia reunaehtoja, että 
jos tämä ja tämä asia ei toteudu teidän palvelussa, niin me emme tule teille luultavastik-
kaan jättämään tarjousta, eli sellanen pelaaminen, siis että uhataan, että tämä on sellanen 

                                                 
63 Taponen 2017.  
64 Taponen 2017.  
65 Ks. Taponen 2017; Chever ja Moore 2012.  
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asia, joka aiheuttaa, että te ette saa tarjouksia […] Se ei oo tyhmä joka pyytää, vaan se 
joka tekee tässä tapauksessa. Että jos me oltais tehty kaikki ne myönnytykset siihen palvelu-
kokonaisuuspakettiin, tarjouspyyntöön, niin meil olis ollu huomattavasti huonoimmilla eh-
doilla tämä ja siltikki meil olis varmaanki kaikki ne samat tarjoajat mitkä nytkin oli.”  
Molemmat sopimusosapuolet, hankintayksikkö ja palveluntuottaja, tunnistivat palvelun 
laatuun liittyvän riskin erittäin merkittävänä. Haastatteluissa molempien organisaatioiden 
edustajien kanssa korostui, että laaturiski on käänteinen hintariskin kanssa. Se kumman, 
hinnan vai laadun, merkitys korostuu, riippuu kilpailutuksen toteuttamistavasta. Hankin-
tayksikön talouspäällikkö kiteytti asian seuraavasti viitaten heidän suosimaansa malliin, ns. 
ranskalainen urakkaan, jossa palvelun hinta, tai vähintäänkin maksimihinta, on ennalta 
määritetty hankintayksikön toimesta ja tarjousten vertailu perustuu tarjottuun pääasiallisesti 
laatuun: ”Eli jos me fiksataan raha, niin sitten meillä laatu on se riski, jos fiksataan laatu, 
niin sit on raha se riski, et mitä sieltä tulee.”  
Kuten edellä todettiin, hankintatoimen ja siten myös ulkoistetun palvelutuotannon riskit 
ovat kontekstisidonnaisia ja riippuvat muun muassa palvelun sisällöstä eli monimutkaisuu-
desta, hankintayksikön kyvykkyyksistä sekä toimintaympäristöstä, johon alueellinen mark-
kinatilanne niin ikään vaikuttaa.66 Kontekstisidonnaisuudesta huolimatta palveluntuottajan 
johtaja pystyi tunnistamaan yhden riskin, jonka analyysi on aina relevantti ennen tarjouksen 
jättämistä: ”Vain yksi tekijä, joka aina meidän toimialalla ja kaikissa tarjouksissa toistuu, 
on hinta. Jos kyse on kiinteähintaisesta kisasta, jossa hinta on annettu, niin selkeä analyysi 
on, onko hinta realistinen. Tämä analyysi toistuu aina tämän luontoisissa kilpailutuksissa. 
Selkein ja helpoin tapa saada tarjoajat jättäytymään pois on alihinnoitella.” 
Hinnan lisäksi palveluntuottaja tunnisti hankintaprosessin aikaisena riskinä hankintayksi-
kön tarjoajille palvelutuotannosta antaman tiedon epätarkkuuden tai riittämättömyyden. 
Palveluntuottajan johtava lääkäri kuvaa riskiä seuraavasti: ”Lähtötiedot, mitä saa, ne ei 
välttämättä kaikki pidä paikkaansa taikka sitten voi olla sillä lailla, et kaupungilla ei itellä-
kään ole sitä tietoa.” Palveluntuottaja koki, että vuonna 2016 tehdyssä ulkoistamisessa 
hankintayksikkö ei pystynyt tarjoamaan heille kaikkea tarvittavaa tietoa. Tarkka tieto palve-
lun aiemmista volyymeistä on keskeistä palveluntuottajalle tarkan tarjouslaskennan mah-
dollistamiseksi. Tiedon epätarkkuudesta huolimatta palveluntuottaja kykeni jättämään tar-
jouksen. Tarjouksen jättämistä helpotti se, että palveluntuottaja vastasi palvelutuotannosta 
jo kahden muunkin hankintayksikön terveyskeskuksen osalta. Lisäksi palvelutuottajan ana-
lyysiin saatiin lisätietoa johtavan lääkärin aiemman kokemuksen perusteella hankintayksi-
kön palveluksessa. Kaikki hankintamenettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät kuitenkaan jät-
täneet tarjousta. Hankintayksikön saaman palautteen perusteella oli selvää, että ainakin yh-
den jättämättä jääneen tarjouksen perusteena oli palveluriskin ja hintariskin arvioiminen 
liian merkittäviksi.  
Palveluntuottaja kertoi strategiakseen aina pyrkiä kumppanuuteen hankintayksikön kanssa. 
Tästä syystä osana palveluntuottajan hankintaprosessin aikaista riskianalyysia on arvio 
hankintayksikön henkilöstön asenteista hankintamenettelyn aikana ja siitä mitä asenteet ja 
siten käytös ennakoivat hankintayksikön sopimuksen hallintakeinoista. Tämän löydöksen 
perusteella julkisen hankintayksikön tulisi olla tietoinen hallintakeinoistaan ja niiden käy-
töstä suhteessa palveluntuottajaan jo hankintaprosessin aikana. Hankintayksikön asenne ja 
suhtautuminen palvelutuottajaan vaikuttavat myös palveluntuottajan sopimuskauden aikai-
seen toimintaan sosiaalisina kontrolleina. Palveluntuottajan mukaan hankintayksikön toi-
minnasta ilmi käyvä pyrkimys kumppanuuteen kannustaa sitä erityisesti sopimuskaudella 

                                                 
66 Ks. Manuj ja Mentzer 2008.  
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toimimaan hankintayksikön tavoitteiden saavuttamiseksi ja siten omalta osaltaan yllä pitä-
mään kumppanuutta. 

5.2.1 Kansallisen SOTE-markkinan murrostilanteen vaikutus 
markkinariskiin 

Kuvaus neuvottelumenettelyn aikana käytävästä ”pelistä” osoittaa hankintayksikön mark-
kinatuntemuksen tärkeyden. Jos markkinaa ja sen toimijoiden tuottamien palveluiden sisäl-
töä ei tunne, ei ole mahdollista arvioida tarjoajien kommentteja kriittisesti ja tehdä ns. oike-
at myönnytykset tarjousten tekemisen mahdollistamiseksi ulkoistamisen tavoitteet saavut-
taen. Hankintayksikön asema on riippuvainen markkinoiden kilpailutilanteesta; mitä 
enemmän potentiaalisia palveluntuottajia, sitä parempi asema hankintayksiköllä on.67 Han-
kintayksikkö kuvasi olleensa hankinnan suunnitteluvaiheessa melko ehdoton sen suhteen, 
että kunkin hankintamenettelyn lopputuloksena palvelukokonaisuuksien tuottajaksi halut-
taisiin yksi palveluntuottaja laajoille palvelukokonaisuuksille. Palvelukokonaisuuksia ei siis 
haluttu jakaa osa-alueisiin, joka olisi mahdollistanut osatarjoukset. Tuotannon keskittämi-
nen yhdelle palveluntuottajalle perustuu ajatukseen alhaisemmista transaktiokustannuksista 
sopimuskaudella sopimusta johtaessa. Keskittämiseen kuitenkin liittyy markkinariski, eli 
palvelutuotannon monopolisoituminen sopimuskauden aikana,68 joka edellä mainitusti hei-
kentää hankintayksikön markkina-asemaa pitkällä tähtäimellä.  
Hankintayksikkö arvioi, että heidän hyvään markkina-asemaansa kilpailutusprosessien ai-
kana vaikutti myös Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, joka mitä todennäköi-
simmin tulee avaamaan markkinoita aiempaa laajemmin yksityisille terveyspalveluiden 
tuottajille. Näin ollen yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat pyrkineet laajentamaan 
palvelutuotantoverkkoaan maanlaajuisesti viime vuosien aikana. Palveluntuottaja kuvasi 
Suomen markkinatilanteen olevan murrosvaiheessa. Murrosvaihe on aiheuttanut sen, että 
julkiset organisaatiot ovat pyrkineet ulkoistamaan toimintaympäristönsä heikenneestä en-
nakoitavuudesta aiheutuneita riskejä. Kurkela (2014) on tunnistanut tämän toimintatavan 
riskien asettamiseksi vaihdannan kohteeksi.69 Tämä edellyttää riskin yksilöimistä, joka si-
ten mahdollistaa tarjoajille riskin hinnoittelun tarjouksessaan.70 Riskien ulkoistaminen vai-
kuttaa siis joko tarjoukseen hintaan, tai jos hinta on edellä kuvatulla tavalla kiinnitetty, tar-
joajien halukkuuteen tarjota. 

5.3 Riskien hallinta sopimuskauden aikana 

Palvelun käynnistämisvaihe tunnistettiin kriittiseksi ja palveluntuottajan kannalta haasta-
vaksi molempien sopimusosapuolien toimesta. Palvelun käynnistämisvaihe on tunnistettu 
aiemmassa kirjallisuudessa keskeiseksi sopimuskauden aikaisen vuorovaikutussuhteen 
luomisessa, sillä onnistunut käynnistämisvaihe tyypillisesti edesauttaa sujuvaa yhteistyötä 
ja siten ulkoistamisen tavoitteiden saavuttamista.71 Palveluntuottaja on kehittänyt prosessin 
varmistaakseen tehokkaan ja onnistuneen sille vastuutetun julkisen palvelutuotannon käyn-

                                                 
67 Sheaff, R., Chambers, N., Charles, N., Exworthy, M., Mahon, A., Byng, R. & Mannion, R. (2013) How 
managed a market? Modes of commissioning in England and Germany. BMC Health Services Research. 13:1, 
1–10. 
68 Yang, K., Hsieh, J. Y. & Li, S. T. (2009) Contracting Capacity and Perceived Contracting Performance: 
Nonlinear Effects and the Role of Time. Public Administration Review. 69, 681–696. 
69 Kurkela, Matti S (2014) Yritystoiminnan riskeistä ja riskien hallintainstrumenteistä.  
 Edilex 2014/28, Saatavilla: www.edilex.fi/artikkelit/14498. Noudettu 26.7.2017. 
70 Kurkela 2014.  
71 Yang ym. 2009.  



 

14  EDILEX  Edita Publishing Oy 2018 

nistymisen. Prosessin mukaisesti palvelutuotannon käynnistämisen hoitaa tietty nimetty 
tiimi, joka koostuu monialaisista resursseista riippuen käynnistettävän palvelutuotannon 
sisällöstä ja laajuudesta. Palveluntuottaja kertoi, että johtuen käynnistämisprosessien tyypil-
lisesti tiukasta aikataulusta, useita tehtäviä, kuten henkilöstön rekrytointi, käynnistetään tai 
valmistellaan jo ennen hankintayksikön hankintapäätöstä. Tämä ennakoiva toimintatapa on 
omaksuttu käynnistämisvaiheen sujuvan onnistumisen ja käynnistämisvaiheessa laaturis-
kien realisoitumisen välttämiseksi. Hankintayksikkö on todennut hyväksi käytännöksi, että 
palveluntuottajalle annetaan muutaman kuukauden mittainen ns. rauhanaika palvelutuotan-
non vakiinnuttamiseksi ennen kuin palvelusopimuksen mukaisia sanktioita sovelletaan 
mahdollisiin laatupoikkeamiin. Tämä toimintapa on hyvä esimerkki sosiaalisesta kontrollis-
ta, jolla luodaan perustaa hankintayksikön ja palveluntuottajan väliselle vuorovaikutussuh-
teelle. 
Aiemman kokemuksensa perusteella saman palveluntuottajan kanssa toimimisesta, hankin-
tayksikkö kokee, ettei se pidä riskien toteutumista sopimuskaudella kovin todennäköisenä. 
Lisäksi hankintayksikön kokemus on, että heidän kyvykkyytensä sopimusjohtamiseen oli 
parantunut vuonna 2015 toteutetun ulkoistamisen ja sen kerryttämän kokemuksen myötä. 
Edellä mainitusti agenttiteorian ydinajatus on käyttää palvelusopimusta sopimussuhteen 
hallintakeinojen määrittämiseksi.72 Hankintayksikkö käytti palvelusopimusta tuloskontrol-
lin muotona ohjaamaan palveluntuottajan palvelun tuloksia luomalla kannustinmallin, jota 
he kutsuvat ”laatupantiksi.” Laatupantin idea on, että palveluntuottaja saa täyden sopimus-
korvauksen palvelun tuottamisesta ainoastaan, jos palvelutuotannolle asetetut laadulliset 
tavoitteet saavutetaan. Kannustinmalli voidaan myös nähdä eräänlaisen sanktiomallin so-
velluksena. Palveluntuottaja tunnisti tämän mallin potentiaalisesti fataalisena riskinä sekä 
hyvin ankarana heille. Sopimuskauden aikaisesta toiminnasta keskusteltaessa palveluntuot-
taja kuvasi seuraavansa palvelutuotantoa tarkasti ja keskittyvänsä erityisesti laatupantin 
mittareihin, jotka koskevat muun muassa diabeetikkojen ja sepelvaltimotautipotilaiden hoi-
toa. Laatupantti sopimuksen osana on ohjannut palveluntuottajaa pohtimaan ja toteuttamaan 
toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sopimuskauden aikana. Palveluntuottaja hallitsee 
laaturiskiä omasta näkökulmastaan palvelutuotannon tarkalla seurannalla. Sopimusosapuo-
lien välillä laatupantin mittareiden kehitystä arvioidaan kolmen kuukauden välein. Palve-
luntuottaja arvioi niiden kehitystä kuitenkin kuukausittain pysyäkseen jatkuvasti sopimusti-
lanteen tasalla. Laatupantti on kuvaava esimerkki siitä, miten laaturiskin vastuu voidaan 
sopimuksella jakaa osapuolten kesken.73  
Hankintaprosessin aikaisena riskinä palveluntuottajan näkökulmasta esille tuotu tiedon epä-
tarkkuus johtui hankintayksikön ulkoistamisia edeltäneestä oman palvelutuotannon heikos-
ta mittaamisesta. Heikko tietojen saatavuus palvelutuotantoketjusta ulkoistamista edeltä-
neeltä ajalta realisoitui palveluntuottajan näkökulmasta ongelmana sopimuskaudella. Tie-
don puutteesta aiheutui, että sopimuskauden alussa palveluntuottaja ei pystynyt tarjoamaan 
työntekijöilleen luvattua määrää tunteja ennakoitua pienemmän palvelutarpeen takia (ky-
syntäriski). Hankintayksikkö on sittemmin korjannut tilannettaan myös sisäisen palvelutuo-
tantonsa seurannan ja mittaamisen osalta. Hankintayksiköllä on tällä hetkellä riittävät re-
surssit, jotta se voi keskittyä sisäisen palvelutuotantonsa laadun parantamiseen samalla mi-
taten, seuraten ja sopimuksella johtaen palvelutuotannon ulkoistettuja osia. Hankintayksi-
kön controller kuvasi heidän lähestymistapaansa ja nykyistä tilannettaan seuraavasti: ”Ul-
konen [palveluntuottaja] on niin tehokas et se pistää polvilleen kenet tahansa tästä muut, ni 
se on meille herkullinen paikka oikeesti saada päivänvaloon se totuus, mikä se ero on kun-
nallisen ja yksityisen välillä.” Eron selvittämisellä viitataan oman palvelutuotannon kehit-

                                                 
72 Eisenhardt 1989.  
73 Ks. Barlow, Roerich ja Wright 2013.  
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tämiseen perehtymällä ulkoisen palvelutuottajan tuotantoprosesseihin ja siihen mikä aiheut-
taa mittaustiedon todentaman eron sisäisten ja ulkoistettujen palvelutuotantoketjujen tehok-
kuudessa ja laadussa. Palvelusta hankintayksikössä vastaava terveydenhuollon ammattilai-
nen kuvaa, ettei hänellä ole resursseja tarvittavan laajaan tiedonkäsittelyyn johtamisen tuek-
si. Näin ollen tehtävä on vastuutettu hankintayksikön talousyksikölle. Aiemmassa riskijoh-
tamisen kirjallisuudessa on tunnistettu, että riskien tunnistaminen tulisi tehdä poikkiorgani-
satorisen tiimin toimesta.74 Monimutkaista ulkoistettua palvelutuotantoketjua johdettaessa 
myös riskien hallintaa tulisi tehdä poikkiorganisatorisin resurssein. Aiempaa tarkemman 
tiedon kerääminen sekä sisäisistä että ulkoisista palvelutuotantoketjuista vaatii hankintayk-
sikön talousyksikön resursseja palvelujohtamisen tukena uudella tavalla. Hankintayksikkö 
tunnisti useita motivaatioita tehokkaamman tietojohtamisen käyttöönotolle: i) tiedon epäta-
sapainon estäminen, ii) vaihtoehtoinen keino sisäisen palvelutuotannon ongelmien poista-
miselle ulkoistamisen sijaan, sekä, iii) valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistukseen, jonka yhdeksi tavoitteeksi on määritetty tehokkaampien ja vaikuttavampien 
toimintatapojen käyttöönotto.75 Haastattelujen tekoaikaan SOTE-uudistuksen yhteydessä 
julkisuudessa puhuttiin yksityisen ja julkisen sektorin palveluntuottajien kirittämisestä toi-
siaan vastaan. 

6 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa merkittävimmät riskit, jotka liittyvät terveys-
palvelun ulkoistamiseen. Riskien tunnistamisen lisäksi tavoitteena oli tunnistaa suositelta-
vat keinot riskien hallintaan sekä hankintamenettelyn että sopimuskauden aikana. Tutki-
muksessa omaksuttiin näkökulmaksi ulkoistettu palvelutuotantoketju, jota tarkasteltiin sekä 
julkisen hankintayksikön että yksityisen palveluntuottajan näkökulmista. Lisäksi tavoittee-
na oli tunnistaa miten hankintaprosessin aikaiset riskit kehittyvät sopimuskauden aikana.  
Molemmat sopimusosapuolet tunnistivat palvelun käynnistämisvaiheen kriittiseksi. Aiem-
massa kirjallisuudessa käynnistämisvaiheen keskeisyyttä on korostettu, sillä se luo pohjan 
sopimuskauden aikaiselle yhteistyölle.76 Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, 
että pohja sopimuskauden aikaiselle yhteistyölle luodaan julkisten hankintojen kontekstissa 
jo aiemmin. Se miten molemmat osapuolet onnistuvat hankintamenettelyjen aikaisessa ”pe-
lissä” ratkaisee paljon. Sen aikana nimittäin luodaan ulkoistuksen tärkein palvelujohtamisen 
ja riskien hallinnan työkalu, sopimus, ja sen ydinsisältö, palvelukuvaus.  
Hankintaprosessin aikaisista riskeistä hankintaprosessin jälkeenkin relevantti riski on laatu-
riski monine ulottuvuuksineen. Näitä ulottuvuuksia ovat muun muassa palvelun saatavuus-
riski ja riski hankintayksikön kokonaispalvelutuotannon sirpaloitumisesta.77 Edellä mainittu 
sopimus ja palvelukuvaus sen osana ovat keskeisiä palveluriskin hallinnan kannalta. Tämän 
tapauksen perusteella hyväksi käytännöksi laaturiskin hallinnassa ja siihen liittyvän vastuun 
jakamisessa tunnistettiin sopimuksen kannustinmalli. Se toimi tuloskontrollina hankintayk-
sikön näkökulmasta ohjaten palvelutuottajan toimintaa. Hankintayksikkö pystyi hyödyntä-
mään sopimusjohtamisen menetelmiään myös sisäisen palvelutuotannon riskien aiempaa 
parempaan hallintaan tietojohtamisen keinoin.  

                                                 
74 Tummala ja Schoenherr 2011.  
75 Alueuudistus (2017) Mikä on SOTE-uudistus? Saatavilla: http://alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus. 
Noudettu 14.8.2017. 
76 Ks. esim. Yang ym. 2009.  
77 Ks. esim. Bovis 2012.  
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin määrittämään monimutkaisen terveyspalvelun ulkoistami-
sen riskejä ja niiden hallintakeinoja. Tutkimuksen löydökset ovat kuitenkin sovellettavissa 
terveyspalveluja laajemminkin julkisiin palveluhankintoihin. Palvelusisällöstä riippumatta 
markkina- ja laaturiskit ovat oleellisia ja siten myös niiden tietoinen hallinta tuloskontrol-
lien avulla on tärkeää. Edellä mainitusti Suomessa julkista hankintatoimea ohjaava työ- ja 
elinkeinoministeriö suosittaa sopimuksen käyttämistä riskien hallinnan työkaluna sosiaali-
sen vastuun toteutumisen varmistamiseksi.78 Tämän tutkimuksen perusteella suositus voi-
daan vahvistaa ja laajentaa koskemaan myös laajemmin palveluhankintoja. 

Liite 1. Haastateltavat  

Hankintayksikkö  

Asema  Rooli ulkoistetun palvelun johtamisessa 

Talouspäällikkö Osallistui aktiivisesti molempiin ulkoistamispro-
sesseihin. Pääasiallisena vastuualueena palvelu-
tuotannon kustannukset, mutta osallistui sopi-
muskaudella ulkoistetun palvelutuotannon ko-
konaisarviointiin. 

Controller Osallistui aktiivisesti molempiin ulkoistamispro-
sesseihin. Vastuualueina sisäisen palvelutuotan-
toketjun kustannuslaskenta sekä kapitaatiohinta-
tason asettaminen tarjouspyyntöihin. 

Palvelupäällikkö 1 Osallistui aktiivisesti molempiin ulkoistamispro-
sesseihin. Vastuualueena ulkoistettavan palvelun 
sisältö. Aiempi työkokemus hoitajan työtehtä-
vistä. 

Palvelupäällikkö 2 Osallistui aktiivisesti molempiin ulkoistamispro-
sesseihin. Vastuualueena ulkoistettavan palvelun 
sisältö, muutosjohtaminen siirtyvän henkilöstön 
osalta sekä ulkoistamisen vaikutus sisäisiin pal-
velutuotantoketjuihin. Aiempi työkokemus hoi-
tajan työtehtävistä. 

Palvelupäällikkö 3 Osallistui aktiivisesti ensimmäiseen ulkoista-
misprosessiin. Vastuualueena ulkoistettavan 
palvelun sisältö. Aiempi työkokemus hoitajan 
työtehtävistä. 

 Hankinta-asiantuntija Osallistui aktiivisesti molempiin ulkoistamispro-
sesseihin. Kokonaisvastuu hankintaprosessista. 

                                                 
78 Ks. TEM 2017.  



 

17  EDILEX  Edita Publishing Oy 2018 

 
 

Johtava lääkäri Osallistui ensimmäiseen ulkoistamisprosessiin. 
Vastuualueina palvelukuvaus ja ulkoistuksen 
vaikutus terveydenhuollon henkilökuntaan. 

Lakimies Osallistui molempiin ulkoistamisprosesseihin. 
Vastuulla sopimusasiakirja. 

Palveluntuottaja 

Johtaja Vastuualueena julkishallinnon asiakkuudet: so-
pimuksien johtaminen sekä tarjousten jättämi-
nen. 

Johtava asiantuntija Vastuualueena myynti sekä päävastuu tarjousten 
valmistelusta. Ei määriteltyä roolia sopimuskau-
den aikaiseen toimintaan. 

Johtava lääkäri Vastuualueena palveluntuottajan vastuulla ole-
vien terveysasemien henkilöstöhallinto sekä 
lääketieteellinen johtaminen. 
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